• Support en training door het grootste en meest ervaren verkoopteam
> De juiste persoon op de juiste tijd, bij jullie of bij jullie klanten

• Het breedste aanbod in spuitapparatuur voor bouw en industrie
> Nee verkopen hoeft niet, WAGNER heeft voor elke klus de juiste apparatuur

• Service dicht bij de klant
> EHBO, reparatie, of service door een ervaren team specialisten in Utrecht of bij de klant

• De beste garantievoorwaarden in de markt 3 + 2 jaar
> Niemand doet WAGNER dit na. 5 jaar fabrieksgarantie, na registratie via www.wsb-benelux.eu/login.
Duits/Zwitserse kwaliteit

www.wsb-benelux.eu

SPRAYINSTELLINGEN
Pomp

Pistool

Druk(bar)

Werkdruk(bar)

Luchtdruk(bar)

Werkdruk(bar)

TradeTip3 FF 410

80

55

-

-

HEA 411 ProTip

80

55

-

-

09/40 AirCoat spuittip

50

35

1,2

1,0

11/40 AirCoat spuittip

50

30

1,2

1,0

09/40 AirCoat spuittip

40

25

1,2

1,0

11/40 AirCoat spuittip

40

20 - 25

1,2

1,0

Onverdund

-

-

-

-

Materiaalstand op 6-9

-

-

-

-

Lucht op het pistool op stand 70-80%

-

-

-

-

Resultaten van: Drost Devetop PU/AC Noblesse mat

Wagner SF23Plus TempSpray op wagen
Test is uitgevoerd met: 5 ltr. bovenbak • Vector Grip gun • Rood pistool filter
• TempSpray H126 10 mtr. Verwarmde hogedrukslang 6 mm • 40 graden op de
Tempunit verwarmd

Wagner SF23Plus AirCoat op wagen
met AB100 compressor
Test is uitgevoerd met: 5 ltr. bovenbak • AC4600 Prof gun met groene luchtkap
• Rood pistool filter • 10 mtr. AirCoat slangenset 4 mm

Wagner SF23Plus AirCoat-TempSpray op wagen
met AB100 compressor
Test is uitgevoerd met: 5 ltr. bovenbak • AC4600 Prof gun met groene luchtkap
• Rood pistool filter • TempSpray H126 10 mtr. Verwarmde hogedrukslang 6 mm
• 40 graden op de Tempunit verwarmd

Wagner Finish Control 5000 XVLP
Test is uitgevoerd met: • XVLP5000 • Standaard Spray spuitpistool met 19 mm
dikke aanzuigbuis zonder filter

www.wsb-benelux.eu

Compressor

